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V Hradci Králové 31. května 2017
Vážení rodiče, milí studenti!
Nabízíme žákům školy jedinečnou příležitost - stáž v zahraničí. Studenti mohou rozšířit své
znalosti z oboru o poznatky a zkušenosti v zahraniční firmě, prohloubit si jazykové dovednosti,
získat množství osobních zkušeností a poznat nová zajímavá místa v Německu.
Vybraní studenti pojedou na dvoutýdenní stáž do Německa, do města Brémy. Na podzim je
plánovaná stáž tří studentů floristiky (ŠVP Floristický design a ŠVP Branding floristiky) a na jaře
tří studentů ŠVP Branding design. Studenti se budou účastnit praxe v zahraničních firmách, jejichž
kvalita je garantovaná zahraničním partnerem.
Národní agentura programu Erasmus+ schválila náš projekt studentské zahraniční stáže.
Veškeré organizační záležitosti zabezpečíme a z poskytnutého grantu a z prostředků školy budeme
moci studentům hradit náklady na ubytování, stravování, pojištění a dopravu. Se studenty budeme
v Brémách a zajistíme pedagogický dozor během celé stáže.
Studenti, kteří budou mít zájem účastnit se stáže, budou vybíráni podle stanovených kritérií,
mezi něž patří:
 odborné znalosti a dovednosti (vytvoření odborné práce: floristická tvorba - kytice
z přineseného materiálu; branding design – odborná práce v grafickém programu na PC; dále
znalosti estetiky, pracovních technik floristického nebo branding designu, materiálů, test,
úroveň prací v odborných předmětech)
 aktivita a účast na akcích školy, prospěch, aktivita ve vyučování
 jazyková vybavenost (znalost odborné slovní zásoby, schopnost konverzace a porozumění)
 souhlas zákonného zástupce
Výběrové řízení se uskuteční ve čtvrtek 29. 6. 2017 v budově školy v Ruseku.
Máte-li zájem, aby se Vaše dcera/Váš syn účastnila/účastnil výběrového řízení na stáž
v Německu, odevzdejte do 28. června 2017 třídnímu učiteli (popřípadě řediteli) následující
přihlášku:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přihláška
Přihlašuji (příjmení a jméno studenta) ……….………………………….……………….., třída ……
do výběrového řízení dne 29. 6. 2017 na účastníka dvoutýdenní stáže v Brémách v rámci projektu
Erasmus+.
Dne: ………………………

……………………………………..
(podpis zákonného zástupce)

……………………………………..
(podpis studenta)
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